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 Howard Gardner (1983) เปนผูบุกเบิกการนําเสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับ “ความฉลาด 
หรือ สติปญญา” (Intelligence) ของมนุษย โดยสังคมในอดีตมักเชื่อวา ความฉลาดหรือสติปญญา
ของคนเราแบงออกเปน 2 ดาน คือ ความฉลาดทางการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะกับความฉลาดที่เปน
ความสามารถทางภาษา แตจากผลการวิจัยตาง ๆ ที่พยายามจะหาคําตอบซึ่งสามารถพยากรณถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่บุคคลเรียนรูจากโรงเรียนกับความสําเร็จในอาชีพและการใชชีวิตสวนตัว
ในสังคมแลว Gardner พบวายังมีความฉลาดหรือสติปญญาที่นอกเหนือจากสองดานดังกลาวอยูอีก
อยางนอย 6 ดาน ที่อาจทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิต ไดแก ความฉลาดดานดนตรี (Music  
Intelligence) ความฉลาดดานการเคลื่อนไหวรางกาย (Bodily – kinesthetic Intelligence) ความ
ฉลาดดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) ความฉลาดทางการเขากับผูอ่ืน (Interpersonal 
Intelligence) ความฉลาดดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และความฉลาดดาน
ธรรมชาติ (Natural Intelligence) โดย Gardner ไดรวมเรียกความฉลาดหรือสติปญญาเหลานี้วา 
“ทฤษฎีพหุปญญา” (Multiple Intelligence Theory)  
 เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษามีลักษณะที่เปนเหมือนสิ่งมีชีวิต (Organic organization) 
กลาวคือมีการเกิด การเจริญเติบโตและการเสื่อมสลายเฉก เชนมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
ความสามารถในการเรียนรูอยูตลอดเวลา ซ่ึงเรา เรียกวา องคการแหงการเรียนรู (Learning 
organization) ดวยเหตุนี้ Macgilchrist และคณะ (1997) จึงเชื่อวาโรงเรียนก็ตองมี “ความฉลาดหรือ
สติปญญา” เฉกเชนมนุษยดังกลาวแลว โดย Macgilchrist และคณะไดปรับทฤษฎีพหุปญญาของ 
Gardner มาใชอธิบายกับกรณีของโรงเรียน โดยเรียกโรงเรียนท่ีมีความฉลาดหรือมีสติปญญาครบ
ทุกดานตอไปนี้วาเปน “โรงเรียนแหงความเปนเลิศ” (The Intelligent School) ซ่ึงไดแก 
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 1.  ความฉลาดเชิงบริบท (Contextual Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนในการ
สรางสายสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน  มีความสามารถในการอาน
สถานการณและบริบททั้งภายในและภายนอกไดอยางถูกตองแมนยํา มีการบริหารจัดการที่ยึดความ
ยืดหยุน (Flexible) และพรอมปรับตัว (Adaptable) อยางเทาทันตอภาวะเปลี่ยนแปลงภายนอกไดดี
ตลอดเวลา 
 2.  ความฉลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนในการ
ใชความฉลาดเชิงบริบทดังกลาว มาจัดทําเปาหมายที่แจมชัดของโรงเรียน (Clear goal) สราง
วัตถุประสงคและจุดมุงหมายรวม (Shared aims and purposes) ของทุกฝายที่เกี่ยวของ มี
ความสามารถผลักดันวิสัยทัศนลงสูภาคปฏิบัติจริง โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานตาง ๆ ออกมารองรับ
และทําใหทุกคนผูกพันตอวิสัยทัศนนั้น 
 3.  ความฉลาดเชิงวิชาการ (Academic Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนที่
สามารถใหความสําคัญตอจุดเนนดานผลสัมฤทธิ์และดานวิชาการ (Emphasizes achievement and 
scholarship) สามารถทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายรวมชวยกันสรางนิสัยใฝรูใฝเรียนและทุมเทตอการ
เรียนที่มีคุณภาพของนักเรียนอยางจริงจัง 
 4.  ความฉลาดเชิงพิเคราะหไตรตรอง (Reflective Intelligence) เปนความสามารถของ
โรงเรียนในการติดตามและประเมินการดําเนินงานตลอดจนกิจกรรมทั้งหลายอยางละเอียดถ่ีถวน 
รูจักใชขอมูลที่ไดจากการประเมินมาชวยขยายผล เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลและการปรับปรุง
แผนงานที่จะดําเนินการตอไปใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะรูจักใชขอมูลจากการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนและการสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูงยิ่งขึ้น 
 5.  ความฉลาดเชิงวิธีสอน (Pedagogical Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนใน
การทําใหครูทุกคนยอมรับที่จะเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของนักเรียนอยางจริงจัง (Emphasizes 
learning about pupils’ learning) โรงเรียนตองสามารถสรางความมั่นใจตอสาธารณะชนและ
ผูปกครองไดวามีการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนและผลการสอนของครูพรอมทั้งมี
การปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา โรงเรียนมีความกลาและทาทายที่จะนําวิธีการสอนใหม 
ๆ มาทดลองใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 6.  ความฉลาดเชิงวิทยสัมพันธ (Collegial Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนใน
การทําใหทุกคน (ผูบริหาร ครู ฯลฯ) มีมุมมองและยอมรับวา ตนคือผูเรียนรู (นักเรียน) คนหนึ่ง 
(view the staff as learners) สามารถทําใหครูพึงพอใจที่จะรวมกลุมถกปญหาทางวิชาการ ปญหา
นักเรียน ตลอดจนรวมมือชวยปรับปรุงพัฒนาการสอนของกันและกันดวยความเต็มใจของทุกฝาย 
ภายใตความมีอิสระและมีบรรยากาศทางวิชาการที่สงเสริมการเรียนรูของผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
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 7.  ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนความสามารถของโรงเรียนใน
การสรางบรรยากาศแหงมิตรไมตรีที่มีความอบอุน ใหการยอมรับตอความรูสึกของผูอ่ืนดวยความ
เขาใจและสงเสริมใหทุกคนรูถึงวิธีการรวมมือกันทํางานอยางราบรื่น สงเสริมใหทุกคนเขาใจถึง    
จุดออนและจุดแข็งของอารมณตนเอง เพื่อที่จะไดแกไขพัฒนาหรือควบคุมอารมณที่ไมพึงปรารถนา
ตอการทํางานแบบทีมหรือการเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนโรงเรียน 
 8.  ความฉลาดเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) โรงเรียนควรเปนสิ่งที่มีจิตวิญญาณ
แฝงดวยความเมตตา มีความรัก เอื้ออาทรและปรารถนาดีตอสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะตอนักเรียน 
ตลอดจนถึงครู บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของและชุมชน จิตวิญญาณดังกลาวของโรงเรียนสามารถ
แสดงออกมาเปนรูปธรรมที่ส่ือใหทุกคนสามารถรับรูและพรอมที่จะยึดถือรวมกันจนฝงรากลึก
กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียนในที่สุด 
 9.  ความฉลาดเชิงจริยธรรม (Ethical Intelligence) โรงเรียนจะตองสามารถสราง
ภาพลักษณของตนเองตอสาธารณชนวา โรงเรียนของเราคือ สถาบันแหงคุณธรรมและจริยธรรม 
(Moral and ethical institute) ที่ซ่ึงมีผูบริหารและคณะครูสามารถเปนตนแบบของการประพฤติดาน        
จริยธรรม (Ethical model) ตอสังคมเปนหนวยงานที่สามารถชวยกําหนดปทัสถานทางสังคม 
(Social norm) การตัดสินใจในการดําเนินงานไมวาเรื่องใดจะตองตั้งอยูบนเหตุผลของคานิยมทาง
ศีลธรรม (Moral value) เปนหลักมากกวายึดหลักการอื่นใด และท่ีสําคัญคือการบริหารจัดการ
โรงเรียนจะตองยึดหลักการที่ทุมเทเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อใหนักเรียนไดเจริญงอกงาม ไดเรียนรู
อยางมีคุณภาพและมีความสุข (ดี เกงและมีสุข) มากที่สุด 
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